
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΠΟΝΤΙΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ  
Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 5ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΗΜΕΡΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ 
ΤΩΝ  ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ

ΠΡΩΪ  ΩΡΑ  10.30

Στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό το πρωί θα πραγματοποιηθεί Δοξολογία. 
Θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του ήρωα Αθανασίου Διάκου.

UV

« Κ’ ύστερα η γης ανατρί-
χιασε σύγκορμη και συθέμελα

συνταράχτηκε, σαν τη γυναίκα
που της αντισκόβεται η γκαστριά και

γεννοβόλησε την καταστροφή κι απόρριξε
στη θάλασσα πολιτείες κι ανθρώπους – στρα-

τιώτες και γυναίκες και γέρους και παιδιά και το
βιος το θησαυρισμένο από γενιά σε γενιά και τ’ άρ-

ματα που κέρδισαν τη νίκη και το ιδρώτα και τον κόπο
και το αίμα και τ’ όνειρο και την αγάπη και τη λευτεριά και δεν

απόμεινε παρά μια φλόγα, μια γλώσσα πύρινη τρομερή που τα
‘γλειψε όλα, τα σκόρπισε όλα σε στάχτη και άνεμο, ένας βαθύς
και ανιστόρητος θρήνος.  

«Αστροφεγγιά » Ι. Μ. Παναγιωτόπουλου

.... Νεκροί, σπαρμένοι στις πεδιάδες και στα περιβόλια  στα ερμοτόπια και στα βράχια της
Ανατολής… Κ’ εσείς. τώρα απλώνοντας το δίσκο του χεριού, της αργατιάς της αρχοντιάς
δαρμένο, απομεινάρια της φλόγας και του μαχαιριού, τα κλαίτε εσείς τα πάντα σας, σπίτια,
αγαθά, θεία δώρα, παρατημένα, αφανισμένα, πλάσματα: πουλιά ….Και οι λυτρωμένοι,
αλύτρωτοι. Κι οι αλύτρωτοι εδώ πέρα. Η Ελλάδα μια,  ακομάτιαστη και αμέτρητη Μητέρα.
Μια των Ελλήνων η ψυχή! … Μια ειν’ η Πατρίδα των αιμάτων και των δραμάτων. Τέτοια
η πατρίδα. Θεός κι αυτή… Στο μαύρο απάνου Γολγοθά των εθνικών καημών, Θείε Άγγελε
του τραγουδιού βοήθα ν’ ανθίσει ο κρίνος των Ευαγγελισμών!... 

Κωστής Παλαμάς 

• Παραδοσιακοί χοροί από χορευτικά τμήματα παιδιών Δημοτικού και Γυμνα-
σίου, του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 5ου Δημοτικού Σχολείου και του
Πολιτιστικού Συλλόγου Νέας Μαγνησίας, με την επιμέλεια του χοροδιδασκάλου κ.
Θανάση Πύργου.

• Ρεμπέτικοι χοροί από το τμήμα γυναικών του Συλλόγου. Διδασκαλία χορών
από την εκπαιδευτικό και χοροδιδασκάλισσα κ. Μυρτώ Κασσωτάκη. 

• Παραδοσιακοί Ποντιακοί χοροί από το χορευτικό τμήμα της  Ένωσης Ποντίων
Φθιώτιδας, με την επιμέλεια και διδασκαλία της κ. Ντίνας Μεργιά.

Ενάμισι εκατομμύριο άνθρωποι βρεθήκανε ξαφ-
νικά έξω από την προγονική τους γη. Παράτησαν
σκοτωμένα παιδιά και γονιούς άταφους. Παράτησαν
περιουσίες, τον καρπό στα δέντρα, το φαΐ στη φου-
φού, τη σοδειά στην αποθήκη, το κομπόδεμα στο
συρτάρι, τα πορτρέτα των προγόνων στους τοίχους.
Και βάλθηκαν να τρέχουν, να φεύγουν κυνηγημένοι
απ' το τούρκικο μαχαίρι και τη φωτιά του πολέμου.
Και λογίζονταν τυχεροί που αντάλλαξαν το έχει τους,
την πατρίδα τους, το παρελθόν τους με μια στάλα σι-
γουριά... Άρπαξαν βάρκες, καΐκια, σχεδίες, βαπόρια
και πέρασαν τη θάλασσα σ' έναν ομαδικό, φοβερό
ξενιτεμό. Κοιμήθηκαν αποβραδίς νοικοκυραίοι στον
τόπο τους και ξύπνησαν φυγάδες, θαλασσοπόροι,
άστεγοι, άποροι, αλήτες και ζητιάνοι στα λιμάνια του
Πειραιά, της Σαλονίκης, της Καβάλας, του Βόλου, της
Πάτρας.

Διδώ Σωτηρίου 

8 - 10 & 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Oι συνεργαζόμενοι φορείς σας προσκαλούν να τιμήσετε

με την παρουσία σας τις εκδηλώσεις Μικρασιατικής Μνήμης
«ΙΩΝΙΚΑ 2017» που θα πραγματοποιηθούν

στις 8, 10 και 17  Σεπτεμβρίου 2017 στον προαύλιο χώρο 
του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης 

στη Νέα Μαγνησία Λαμίας.

Με τιμή
Τα Δ.Σ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

(ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ)
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 6.30 μ.μ.

Σε ένδειξη τιμής στις Αλησμόνητες Μικρασιατικές Πατρίδες των Ελλήνων, οι συ-
νεργαζόμενοι φορείς διοργανώνουν αγώνα δρόμου παιδιών και ενηλίκων στις κεν-
τρικές οδούς της Ν. Μαγνησίας Λαμίας. 

Την επιτροπή επιμέλειας διεξαγωγής τού αγώνα, και την κριτική επίσης επιτροπή,
απαρτίζουν οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής κ. Μαίρη Καλογιάννη,  κ. Θανάσης Πύρ-
γοs και κ. Δημήτρης Μπαρτσιώκας.

Στο τέλος του αγώνα δρόμου θα γίνει απονομή διπλωμάτων στους συμμετέχοντες
στις αθλητικές εκδηλώσεις και στεφάνωμα νικητών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ
ΗΜΕΡΑ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΓΟΝΟΥΣ

Το πρωί στον Ιερό Ναό των Αγίων Κων/νου και Ελένης Θεία Λειτουργία, Δοξο-
λογία και Αρτοκλασία εις μνήμην  του Μάρτυρος Αγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης.

Μετά τη θεία λειτουργία θα γίνει επιμνημόσυνος δέησις για τους προγόνους από
την Μικρά Ασία και τον Πόντο που χάθηκαν μαρτυρικά σ΄ εκείνες τις Πατρίδες ή
έφτασαν πρόσφυγες και αναπαύονται  ήσυχα στη Φθιωτική γη.

UV

UV

UV

ΒΡΑΔΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΜΝΗΜΗΣ

ΠΡΟΑΥΛΙΟΣ ΧΩΡΟΣ Ι.Ν. ΑΓΙΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ 
Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 8:00 μ.μ.

Παρουσιάζει: Η καθηγήτρια Γαλλικής Φιλολογίας δίδα Μυρσίνη Χαΐλα.
• Χαιρετισμός από εκπρόσωπο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.
• Χαιρετισμός από τον Αντιπεριφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Ευθύμιο Καραϊσκο.
• Χαιρετισμός από την Αντιδήμαρχο Λαμίας κ. Βίβιαν Αργύρη.

• «Σαν αδέρφια» Απόδοση κειμένων από την αλληλογραφία ενός Τούρκου δια-
νοούμενου με ένα άγνωστο Ρωμιό από την Πόλη. Ιμπραχήμ Ντιζμάν – Αλέκος Πα-
παδόπουλος. 

Αποδίδουν ο Σωτήρης Χούπας και ο Σπύρος Κουδουνάς. 
Πλαισιώνει η χορωδία του Πολιτιστικού Συλλόγου με Μικρασιάτικα τραγούδια.
Τραγουδούν: Σούλα Κόχυλα, Ελένη Κατόπη, Ευαγγελία Δημητρούλη, Κική Τσαν-

τήλα, Κούλα Ζαγκλάρα , Αθανασία Κόγια, Μαργαρίτα Μπλούκα, Λένα Σταυροπού-
λου, Μαρία Μπαμπαλή, Λίτσα Καραδήμα, Σταυρούλα Παπαϊωάννου, Νίκος
Λαμπρόπουλος, Θεόδωρος Χανής. 

Χορωδιάρχης ο κ. Δημητρίος Γκαραβέλης, που συνοδεύει και στα πλήκτρα.

• Ομιλία με θέμα: «Οι Γεωπολιτικές πτυχές της Γενοκτονίας» από τον  πρώην
Στρατιωτικό,  συγγραφέα και εκδότη της Εφημερίδας «Ινφογνώμων» κ. Σάββα Κα-
λεντερίδη.

• Παράσταση - Αφιέρωμα Μνήμης: « ΔΙΣΤΟΜΟ» από την Γερμανική κατοχή στον
ξεριζωμό και την ξενιτιά. Πολιτισμικός Σύλλογος Διστόμου. Επιμέλεια: Γεώργιος Κου-
νούκλας.  Αφήγηση: Γεώργιος Αγραφιώτης.

Στην Καταστροφή της Σμύρνης το πρό-
βλημα δεν ήταν μόνο η πλευρά μας… Κοίτα
πάντα το παρελθόν όταν θέλεις να δεις τα
κομμάτια του μέλλοντος, που θα χτίσουν
την επόμενη πραγματικότητα, γιατί αλλιώς
πολύ αργά θα καταλάβεις  ότι αυτά μπο-
ρούν να σ' εγκλωβίσουν αν τα αφήσεις.  

Ν. Λυγερός


